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Előterjesztő: Sátly Balázs, Szarvas Koppány,  Hermann  György képviselők 

A  képviselő-testületi ülés időpontja:  2019.  november  28.  sz. napirend 

Tárgy: Javaslat „Ez a Minimum!" korrupció elleni és átláthatósági program 
megvalósítására 

A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozatok elfogadásához 
szükséges. 
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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi: x 
X Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi 

Bizottság véleményezi: 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményt x 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-

 

hasznosítási Bizottság véleményezi: x 
X 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi: 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi x 
Bizottság véleményezi: 

Határozati javaslat a bizottság számára. 
Sport  és Esélyegyenlőségi 

a Tulajdonosi, 
Bizottság, és 

a Képviselő-testületnek az 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, a Kulturális, Civil, Oktatási 
Bizottság, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság, Városüzemeltetési 
Kerületfejlesztési, Környezet és Klímavédelmi Bizottság javasolja 

előterjesztés megtárgyalását. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

I.  A  tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése 

Az átláthatóság, számonkérhetőség és a részvétel nem csak állami szinten fontos mércéje 
a jó és elszámoltatható kormányzásnak. Az önkormányzatok számos olyan ügyben hoznak 
döntést, amely az ott élők életét alapvetően befolyásolja, ráadásul adóforintokból 
gazdálkodnak, és a lakosság közös tulajdonát kezelik. 

A  kampány során több képviselő-jelölt is aláírta az atlatszo.hu, a  K-Monitor,  és a 
Transparency International  http://ezaminimum.hu/ oldalon található kezdeményezését, 
amely az önkormányzatok átláthatóságára tesz javaslatokat. Ez a javaslat csomag az 
önkormányzatok nyilvános működésére, a közérdekű adatigénylések rendszerének 
átszervezésére, az átlátható költségvetési és önkormányzati vállalati gazdálkodás igényére, 
a lefolytatott közbeszerzési eljárások nyilvánosságára fogalmaz meg minimum 
elvárásokat. 

II.  A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatal a Tisztelt Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV.  Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)  41.  §  (3)  bekezdésén alapul, melynek 
értelmében önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-
testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a 
társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat. Az Mötv.  46.§ (1)  bekezdése alapján 
nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

1. Kinyilvánítja az atlatszo.hu, a  K-Monitor  és a  Transparency International 
Magyarország által javasolt „Ez a  Minimum!"  korrupció elleni és átláthatósági 
program megvalósítása iránti elkötelezettségét. 

2. A  program megvalósítása érdekében a képviselő-testület az önkormányzat működését 
elsősorban az alábbi területeken tervezi átláthatóbbá tenni: 

a. képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságai üléseinek nyilvánossága; 
b. az önkormányzat kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános 

adatokkal kapcsolatos eljárások, az ilyen adatok megismerhetővé tétele; 
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jegyzőt helyettesítő aljegyző 

c. az önkormányzati költségvetés végrehajtása és az önkormányzati gazdálkodás; 
d. az önkormányzat által kötött szerződések és az önkormányzat által kiírt 

közbeszerzések; 
e. az önkormányzati vagyon kezelése; 
f. az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodása és 

adatnyilvánossága 
3.  Az önkormányzat vállalja, hogy a jövőben működése és döntései során figyelembe 

veszi a Program javaslatait, ezen felül felkéri az önkormányzati tulajdonban lévő 
gazdasági társaságokat, hogy működése során érvényesítse az átláthatósági 
kritériumokat. 

Felelős: Polgármester, gazdasági társaságok vezetői 
Határidő: folyamatos 

Budapest, 2019.  november  20. 

LYlv 
Sátly Balázs, Szarvas Koppány, Hennn Cyörgy 

képviselő 
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